Frederiksværk
Sejlklub
Emne:
Dato:
Mødested:
Deltagere:

Bestyrelsesmøde
10.04.2017
Klubhuset kl. 19
Michael Christiansen, Bent Bagger – Sørensen, Søren Christensen,Torben
Hansen, Jan Leth Svendsen, Jytte Larsen, Christian Therp
Suppleant/ Henrik Andersen, Hans Erik Ottosen
Udvalgs
deltager
Afbud:
Det med rødt markerede er punkter der skal følges op omgående eller skal tages op på,
på næste bestyrelsesmøde

Referat
Beskrivelse
1.
Godkendelse af referat fra mødet den 7 marts
2017
2.

Aktion
Referatet blev godkendt og
underskrevet af de medlemmer,
der deltog.

Rapportering:
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Generelt / Søren Christensen
- Udlægning af turbøjer -orientering.
Turbøjer planlægges udlagt om eftermiddagen
den 10. Tidspunktet er fremrykket i forhold til
planen, hvor det oprindeligt var meningen at
udlægningen skulle finde sted den 11. april om
formiddagen.
2. Orientering om tilmeldinger til sejlerskolen.
Der er tilmeldt 11 elever.
( se tilmeldingslisten ).

- Standerhejsningen.

.

Aktionen med turbøjerne er blevet
forsinket til i morgen. Søren
sender beretning og billeder fra
aktionen, inkl. positioner for de to
bøjer.
Vi har fået en henvendelse fra
Stena line. De har lavet en tryksag
om sikkerhed til søs. Rigtig god,
med letfattelige anvisninger link
anføres i månedsbrevet.
Havnerestauranten fungerer fint
med den nye forpagter. Søren
undersøger hvad det vil koste at
få leveret håndmadder til bestyrelsesmøderne, og undersøger og
melder tilbage ved næste
bestyrelsesmøde
.
Sejlerskolen er kommet godt fra
start. Der er kun en plads til endnu
en deltager. Michael er i gang
med at undersøge mulighederne
for at anskaffe endnu en båd til
sejlerskolen. Prisleje omkring kr.
20.000
Vedr. standerhejsning:
- Jan står for arrangementet. Vi
forventer ca. 60 deltagere.
- Hele bestyrelsen møder kl.
9.00.
- Fra Niels og Monica er der et
næsten sikkert ok på at de
laver amerikanske Pandekager.
Søren tjekker for definitivt
tilsagn.
- Der serveres gl. dansk og dr.
Nielsen.
- Indkøb af øl sodavand gammel
dansk og Dr. Nielsen
koordineres med Tom.
- ok Iflg. Torben er kanonen ok.

Økonomi V/ Jytte

Økonomioversigt sendes sammen
med referatet
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Medlemsadministration v/ Bent
Jeg har tre hurtige emner jeg gerne vil redegøre for på
bestyrelsesmødet
1. det med lokaletilskuddet
2. flytning af e-mail adressen kasserer@frv-sejl.dk til
Jytte og oprettelse af en ny e-mail adresse admin@frvsejl.dk til mig for brug i forbindelse med
medlemsadministrationen og månedsbrevet.
3. to nye medlemmer

Lokaletilskud:
- Da indtægterne overstiger de
udgifter, der kan indgå i
ansøgningen om lokaletilskud er
det ikke aktuelt i år.
- Omlægningen af e-mail
adresser blev godkendt
- Bent kontakter Leif vedr.
omlægning af e-mail adresser
Tre nye medlemmer:
Scarlet Daniel
Langebjergvej 346B
3050 Humlebæk
60605901
kunstogbolig@yahoo.dk
6123
jeppe hansen
skovvej 2.B
3300 Frederiksværk
27371753
jeppehansens@hotmail.com
6124
Claus B. Hartvig
Dalen 19
3390 Hundested, Danemark
30261162
chartvig@gmail.com
Månedsbrev april:
- Bent skriver indbydelse til
standerhejsning til
månedsbrevet.
- Søren skriver vedr. turbøjer.
- Henrik skriver om grilleftermiddage første fredag hver
måned
- Christian skriver vedr. junior
start.

Rapportering fra udvalg:
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Kapsejlads v. Torben

Opstartsmøde den 19/4 kl. 19:00.
Bent informerer om det i månedsbrevet.

Senior udvalg.

Ikke længere fast spisning om
tirsdagen.
Ingen planer om aktiviteter omkring klubhuset, men der kan
sikker trækkes på deres kompetencer.
Intet at berette

Sponsor udvalg:
Informations udvalg:

Aktivitetsudvalg v/Henrik

Knas med hjemmesiden. En af de,
der har adgang til at lægge tekster
ind på siden har ved en fejl slettet
data. Kræver assistance udefra
for at korrigere..
Grillaftener fredag en gang i
måneden starter efter standerhejsning. Henrik skriver om det til
månedsbrevet og hjemmesiden.
Gruppen (11 medlemmer), der har
meldt sig som aktive i aktivitetsgruppen svigter. Flere af dem
reagerer ikke når Henrik kontakter
dem.
Vedr. Vild med vand:
- Masser af misforståelser.
Beslutning: Vi laver intet Vild
med vand arrangement 10.
juni, og vi kan ikke få støtte til
tilsvarende tiltag i forbindelse
med Havnens dag i august.
- To medlemmer i
aktivitetsgruppen har lagt et
stort arbejde i planlægning af
Vild med vand aktiviteter den
10. juni. Da dette ikke bliver til
noget bruges det de har
udarbejdet i forbindelse med
Havnens dag i august.
Kim har meddelt at han indkalder
til et møde vedr. Havnens dag,
men det er endnu ikke sket.
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Klubhus / Vedr. gulvrenovering:
Fra: Thomas Boysen, Kims Gulvbelægning ApS
[mailto:tb@Kims-gulvbelaegning.dk]
Sendt: 23. marts 2017 08:06
Til: Christian Therp
Emne: Frederiksværk Sejlklub

Der bliver behod for aktiv
deltagelse fra bestyrelsesmedlemmerne og andre ifm.
flytning og tilbageflytning af
inventar og til montering af
”dupper” på stolene.

Hej Christian
Hermed en bekræftelse på at vi udføre
gulvafslibning i Frederiksværk Sejlklub i henhold
til tilbud 589, uden ludbehandling.
Det er aftalt at vi udover dette også sliber og
behandler et ekstra ”lille rum” på ca. 20 m2. Det
er også aftalt at vi udføre oprensning samt
behandling af gulve i gang samt toiletter.
Vi udfører opgaven i perioden fra onsdag d. 7.
juni til og med tirsdag d. 13. juni.
Vi må lige lave en aftale omkring nøglen ned til
Sejlklubben når vi kommer lidt tættere på.
God dag 
Med venlig hilsen
Thomas Boysen
Kims Gulvbelægning ApS
Tlf. 2029 0282
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Klubhuset i øvrigt

Det blev besluttet at sætte klubhuslejen op til kr. 2500 inkl. et
bidrag til rengøring.
Søren justerer lejekontrakten og
forelægger den til næste
bestyrelsesmøde.

Havnen:

- Det fungerer tilsyneladende
godt med den nye restaurant.
- Lago huset er væk. Forslag til
udnyttelse af arealet er velkomne. Der er et forslag om at
udnytte det til shelters.
- Ikke noget nyt om masteskuret
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Næste bestyrelsesmøde
Mandag den 8. maj 2017 kl. 19.
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Eventuelt:

Annonceres på hjemmesiden
og månedsbrevet som et fast
event.
Tømning af klubhuset for
møbler mh.t gulvbehandling.
Afklares med Tom af hensyn til
montering af dupper på stolene.
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